
Ser um médico é algo que merece muito reconhecimento, porque, 
primeiramente, são feitos muitos investimentos para obter a tão sonhada 
formação e, para completar, ainda é preciso muito estudo e especialização 
para conquistar o sucesso na profissão. Mas não é só isso!

Ainda é preciso lucrar e, para conseguir mais lucro, muitos viram 
empreendedores, começando seu próprio consultório ou clínica, e, por isso, 
precisam de dicas de gestão financeira para médicos.

Se Se você é uma dessas pessoas e busca ajuda para ter uma gestão financeira 
para médicos sem igual, então este guia passo a passo te entregará o que é 
necessário!

Vamos aprender?

GeGerenciar um negócio pode ser desafiador, mas com os cuidados certos, 
acaba sendo mais fácil. Por isso, confira dicas que irão te ajudar a enfrentar 
esses desafios do dia a dia, e garanta o sucesso do seu empreendimento! Você 
perceberá que nem tudo é tão complexo quanto aparenta e que, no final, é 
possível vencer os desafios e obter todos os benefícios da gestão financeira 
para profissionais da medicina!

Ser um profissional de medicina 
não significa que você deva saber 
como cuidar da saúde de um 
negócio. É preciso desenvolver 
técnicas e adquirir conhecimentos 
sobre gestão empresarial e 
finanças, o que não costuma ser 
algo algo comum para quem trabalha 
com medicina, mas também não é 
inédito.

E tem mais! Você precisará pensar 
em inovação e no atendimento aos 
seus clientes porque, sem isso, seu 
consultório não chegará muito 
longe e você enfrentará uma 
concorrência dura.

As dicas que você precisa ter em mãos 
(e sempre na sua mente!)

É uma ótima ideia anunciar seu 
consultório ou clínica em redes 
sociais, através de campanhas que 
aumentarão a relevância da sua 
marca. Afinal, as pessoas 
constantemente buscam opções 
de médicos para obterem maior 
susucesso!

Consulte o Código de Ética e 
garanta que você esteja atuando 
dentro dos conformes, e não 
contente-se com indicações! É 
preciso ir além!

Para isso, você precisará investir em 
um atendimento EXCEPCIONAL, 
que utiliza sistemas para cadastrar 
informações e prontuários, 
entender melhor os clientes e 
recebê-los com todas as 
informações relevantes em mãos. 
Desde a Desde a recepção até o 
atendimento médico em si, você 
deverá surpreender seus clientes e 
proporcionar conforto. Pense: quais 
as chances de você ser indicado 
para outros, após realizar tudo isso?
 
Quanto mais clientes fiéis ao seu 
negócio, mais você deverá lucrar.

O Marketing e a publicidade devem ser 
utilizados, mas é preciso ter atenção!

Sem ela, você dificilmente terá 
sucesso na sua empreitada. A 
tecnologia faz parte das nossas 
vidas diárias, e para você, médico, 
não poderia ser diferente! É preciso 
investir em infraestrutura 
tecnológica e garantir o sucesso da 
sua sua clínica ou consultório, através 
de softwares e computadores para 
aprimorar o atendimento.

Além disso, você poderá ter maior 
controle sobre as despesas com as 
quais o seu consultório  ou clínica 
deve arcar. Será possível 
contabilizar tudo e verificar o que é 
possível ser reduzido.

A tecnologia é o seu braço direito!

FINANCEIRA PARA MÉDICOS
4 DICAS DE GESTÃO 
UM GUIA RÁPIDO PARA CRESCER!

Não adianta. A contabilidade e a 
administração de sucesso andam 
lado a lado. Portanto, seu 
consultório ou clínica precisa 
trabalhar com a gestão financeira 
para médicos! A contabilidade 
precisa estar em dia e todos os 
prprocessos financeiros, fiscais e 
tributários dentro dos conformes. 
Não há outra saída!

Além disso, um planejamento 
tributário te ajudará a determinar 
formas de pagar menos impostos e 
trabalhar com um fôlego maior no 
seu caixa e nas suas contas, 
podendo investir mais e melhor em 
melhorias para o atendimento e 
publicidpublicidade do escritório.

Faz sentido para você?

Entre em contato com a CLIENTE e 
tire suas dúvidas! 
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Matriz: (21) 2253-5422
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Não deixe as finanças de lado! Elas te 
ajudarão a concretizar tudo isso!


